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ROZDZIAŁ 5.3 – ZATWIERDZANIE PROCEDURY OPERACJI NIEZAROBKOWYCH Z 

WYKORZYSTANIEM SP WYMIENIONYCH W AOC 
 
1. PODSTAWY PRAWNE 
 

ORO.AOC.125 

a) Posiadacz AOC może prowadzić operacje 
niezarobkowe z użyciem statków powietrznych 
wykorzystywanych do operacji zarobkowego 
transportu lotniczego wymienionych w 
specyfikacjach operacyjnych do swojego AOC, 
pod warunkiem że operator:  

1) umieści w instrukcji operacyjnej szczegółowy 
opis tych operacji, w tym:  

(i) określenie stosownych wymagań;  

(ii) wyraźne określenie wszelkich różnic 
między procedurami operacyjnymi w 
prowadzeniu operacji zarobkowych i 
operacji niezarobkowych;  

(iii) sposób zapewnienia pełnego 
zaznajomienia całego personelu biorącego 
udział w tych operacjach z odpowiednimi 
procedurami; 

2) przedstawi właściwemu organowi do 
uprzedniego zatwierdzenia ustalone różnice 
między procedurami operacyjnymi, o których 
mowa w lit. a) pkt 1 ppkt (ii).  

b) Posiadacz AOC prowadzący operacje, o 
których mowa w lit. a), nie jest zobowiązany do 
przedstawiania zgłoszenia zgodnie z niniejszą 
częścią. 
 
2. WYMAGANIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA 
 

2.1 Operator chcą wykorzystywać statki 
powietrzne wymienione w jego certyfikacie AOC 
do celów niezarobkowych musi wykazać 
Prezesowi ULC sposoby spełniania wymagań aby 
uzyskać zgodność z wymaganiami rozporządzenia 
(WE) 216/2008 i przepisów wykonawczych do 
niego. 
 
2.2 Operator w przypadku niekomercyjnej 
eksploatacji statków powietrznych wpisanych w 
Certyfikat AOC może przyjąć dwie drogi spełniania 
wymaganych przepisów: 
 
a) Niezarobkowe użytkowanie statków zgodnie 
z zakresem posiadanego certyfikatu AOC wraz z 
wszystkimi ograniczeniami i rygorami; 
b) Opracowanie i zatwierdzenie 
alternatywnych sposobów spełniania. 
 
W związku z tym, że ppkt a) został już praktycznie 
spełniony przez posiadacza certyfikatu w procesie 
certyfikacji zostaje on pominięty w tym Rozdziale. 

 
3. ZASADA PODSTAWOWA 
przy prowadzeniu niepłatnych operacji lotniczych 
przy użyciu statków powietrznych wymienionych w 
AOC 
 
Operator gwarantuje, że:  
wszystkie wykonywane operacje w tym także 
niepłatne nie wykraczą poza zakres przyznanego 
Certyfikatu, a także że operację niekomercyjne nie 
mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo 
operacji CAT. 
 
3.1 Eksploatacja statków powietrznych ujętych w 
AOC jest elementem systemu zarządzania, który 
funkcjonuje u operatora i obejmuje min. 
planowanie, kontrole, kwalifikacje, szkolenia, 
załogę lotniczą czy też zarzadzanie zdatnością do 
lotu itp. 
 
3.2 Operator może opracować swoje zasady 
wykonywania operacji niepłatnych różniące się od 
stosowanych przez niego w operacjach CAT i je 
wdrożyć pod warunkami: 

 - określenia i opisania różnic pomiędzy 
stosowanymi standardami dla operacji 
CAT i NoCAT; 

 - dostosowanie sytemu zarzadzania do 
prowadzenia dwóch rodzajów operacji; 

 -uzyskanie zatwierdzenia wprowadzanych 
różnić jako alternatywnych sposobów 
spełniania; 

 -zawrzeć opracowane zasady w swojej 
Instrukcji Operacyjnej z wyraźnym 
zaznaczeniem różnic, 

 -zapoznania z różnicami całego personelu 
zaangażowanego w prowadzenie operacji 
lotniczych. 

 
3.3 Obszary Instrukcji Operacyjnej gdzie mogą 
być zastosowane alternatywne sposoby spełniania 
wymagani w niepłatnych operacjach statkami 
powietrznymi wymienionymi w AOC oraz elementy 
Instrukcji Operacyjnej gdzie konieczne jest 
wprowadzenie dodatkowych zapisów: 
 

 Spis treści i krótkie opisy poszczególnych 
części – zaznaczenie części odnoszących 
się do NoCAT; 

 Definicje i terminy – wprowadzenie 
terminologii mającej zastosowanie do 
NoCAT; 

 Określenie kwalifikacji członków załóg 
lotniczych w operacjach NoCAT; 

 Kwalifikacje personelu operacyjnego; 

 Załoga lotnicza; 
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 Operacje na więcej niż jednym typie; 

 Personel pokładowy; 

 Ograniczenia czasu lotu; 

 Obszary operacji; 

 Przygotowanie lotu; 

 Planowanie lotu 

 Dobór lotnisk i lądowisk; 

 Ilość paliwa i oleju; 

 Metody 0obliczania ilości paliwa; 

 Masy pasażerów; 

 Waga bagażu ręcznego 

 Zmian masy i wyważenia w ostatniej chwili; 

 Plan ATS; 

 Operacyjny plan lotu; 

 Dziennik Techniczny; 

 Bezpieczeństwo kabiny; 

 Procedury podczas tankowania; 

 Palenie tytoniu; 

 Odprawa pasażerów; 

 Dane z rejestratorów; 

 Drogi lądowania; 

 Szkolenia i programy szkoleń; 
 

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA 
Procedura postępowania w załączniku do tego 
Rozdziału. 
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Departament Operacyjno-Lotniczy LOL 

Tytuł procedury: 
 
Postępowanie w sprawie uznawania metod spełniania wymagań w 
zakresie użytkowania statków powietrznych ujętych w Certyfikacie AOC 
w operacjach niezarobkowych 

Nr 
PR-NCC-01 

L.p. Działanie Uwagi 

1.  

W sytuacji gdy operator zgłasza potrzebę uzyskania możliwości 
użytkowania statków powietrznych ujętych w Certyfikacie AOC w 
operacjach niezarobkowych musi: 
- złożyć odpowiednio wypełniony „Wniosek w sprawie Certyfikatu 
Przewoźnika Lotniczego AOC”. 
- odpowiednie zmiany do Instrukcji Operacyjnej; 
 
Proces administracyjny zgodnie z PR-ADM-01. 

. 

2.  
Dyrektor LOL po wstępnym zapoznaniu się z dokumentacją dekretuje 
dokumenty do właściwego inspektoratu/ów z uwzględnieniem podziału 
kompetencji. 

niezwłocznie 
SEOD/ wersja 

papier 

3.  

Inspektor odpowiedzialny analizuje otrzymaną sprawę pod kątem: 
- merytorycznej poprawności dokumentów; 
- obszerności i skomplikowalności zadania; 
- adekwatności złożonych dokumentów do możliwości wykonywania 
operacji lotniczych CAT i NoCAT; 
- występowania specyficznych obszarów; 
- składu inspektorów pomocniczych (OZC) z uwzględnieniem ich 
kwalifikacji i tematyki przydzielonych im podzadań. 
- przekazania do opiniowania innym komórkom organizacyjnym ULC  
 oraz opracowuje harmonogram działań z podziałem na podzadania w 
sposób umożliwiający terminową realizację zadania. 

 

4.  
SKPC zawiadamia klienta o wszczęciu postępowania administracyjnego w 
sprawie; 

 

5.  
SKPC przekazuje do wyznaczonych Departamentów elektroniczną kopię 
dokumentów zgodnie z obowiązującą decyzją Prezesa Urzędu w sprawie 
„zasad współpracy między departamentowej” i zakłada Kartę Uzgodnień. 

 

6.  

Inspektor analizuje dostarczone dokumenty w oparciu o: 
- wymagania ARO.GEN.120; 
- wymagania ORO.AOC.125; 
- wymagania zał. VI (Część NCC); 
 a ewentualne uwagi precyzuje na druku „Arkusza Uwag” (druk GEN-03) 

 

7.  

Jeżeli: 
1. Ocena dokumentów jest negatywna, SKPC podejmuje działania 

zgodnie z PR-ADM-01 
2. Wnoszący sprawę dokonuje korekty - powrót do punktu 3, 
3. Ocena dokumentów jest pozytywna - przejście do następnego 

punktu. 

 

8.  Inspektor zamyka swoje zadanie 
Ew. SEOD i 

Teczka sprawy 

9.  

SKPC kompletuje pakiet i z uwzględnieniem kroków wynikających z PR-
ADM-01w przygotowuje projekt Certyfikatu z wpisem o zezwoleniu 
Prezesa ULC na niepłatne operacje Lotnicze przy użyciu statków 
powietrznych występujących w Certyfikacie. 

 

10.  Koniec procedury podstawowej  
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